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APEL 
DO UCZESTNIKÓW KAMPANII 

„SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA – GORZÓW WLKP. 2016” 

  
Już po raz dwudziesty trzeci „Sprzątanie Świata” odbywa się w Polsce  i dwudziesty drugi            
w naszym mieście.  
„Sprzątanie Świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony 
środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 
roku, w którym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów                  
na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-
Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. 

Pod hasłem „Podaj dalej ... drugie życie odpadów”  rusza tegoroczna  akcja 
koordynowana i organizowana  przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata  
- Polska”. Hasłem tym organizatorzy chcą nas zachęcić do refleksji nad stosunkiem                  
do otaczającego świata. Głównym przesłaniem akcji jest promowanie poszanowania 
zasobów i efektywnej segregacji, unikania odpadów. Akcja ma uświadomić nam, że należy 
właściwie postępować z odpadami. Wiele przedmiotów może być wykorzystanych ponownie, 
szczególnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zebrany przez nas sprzęt może                   
i powinien trafić do zakładu przetwarzania, gdzie jego poszczególne elementy zostaną 
poddane procesom odzysku i przekazane do recyklingu. 
 
Czas kampanii, to nie tylko sprzątanie, ale przede wszystkim akcje edukacyjne w szkołach, 
przedszkolach,  w mediach,  zachęcające do nie śmiecenia. Organizatorzy przypominają:            
„Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!”. 
Idea „Sprzątania Świata” cieszy się dużym uznaniem, jednoczy miliony ludzi, uświadamia 
konieczność współodpowiedzialności za stan własnego otoczenia. Przedsięwzięcie to jest 
największą ekologiczną inicjatywą społeczną w Polsce. Każdego roku do sprzątania 
przystępują miliony uczestników, a efektem akcji są nie tylko tysiące ton śmieci                               
i elektrośmieci oraz  odzyskanych surowców wtórnych. Najważniejszym jest to, że zmienia 
ona postawy społeczne, inspiruje do działania lokalne społeczności. Mieszkańcy na co dzień 
dbają coraz bardziej o swoje otoczenie. Kampania „Sprzątanie Świata” zmieniła nasze 
podejście  do problemu odpadów,  inspiruje  do wielu pożytecznych działań.  

 
My jako Szkoła Podstawowa nr 5 włączamy się AKCJĘ:  
 

16 września 2016 r. 

„Sprzątanie Świata – Polska – Gorzów Wlkp. 2016” 
da nam wszystkim wiele zadowolenia i ogromną satysfakcję. 

 
Pamiętajmy:  

zawsze we wrześniu sprzątamy nasze miasto, ale o środowisko dbamy przez cały rok. 
 
  


